
WORKSHOP DE DETERGENTE ECOLÓGICO A BASE DE ÓLEO USADO

SAPONIFICAÇÃO
O sabão é o resultado da reacção química de saponificação que é a transformação de gorduras por uma base.
Para fazer detergente a melhor gordura é o óleo usado da cozinha que dá um sabão mais concentrado e
detergente, assim como a melhor base é o hidróxido de potássio (KOH) que permite obter um sabão mole com
uma consistência de gel espesso, ideal para ser diluído e usado como detergente a mão ou para a máquina.

INGREDIENTES
Os ingredientes base para o detergente são o óleo usado, o hidróxido de potássio (KOH) e a água destilada
(necessária para diluir o hidróxido de potássio).
Outros  ingredientes  são  usados  como  aditivos  para  alterar  a  consistência  final  do  sabão  diluído  (sal)  e
complementar  a  ação  de  limpeza  do  detergente  como  os  óleos  essenciais  pelas  suas  propriedades
desodorizante, anti-séptica e antifúngica (limão, eucalipto, alfazema).

FORMULAÇÃO
Para calcular as quantidades certas de cada um dos ingredientes é imperativo seguir algumas regras.

1 - Pesar o óleo usado disponível:
Exemplo: 750g de óleo usado

2 - Calcular a quantidade de hidróxido de potássio necessária para transformar o óleo:
Multiplicar o peso de óleo pelo índice de saponificação (0,191) e dividir pela % de pureza do hidróxido de
potássio (90%)
Exemplo: 750g x 0,191 / 90% = 159g de hidróxido de potássio

3 - Calcular a quantidade de água destilada necessária para dissolver o hidróxido de potássio:
A quantidade de água representa 38% do peso do óleo.
Exemplo: 750g x 38% = 285g de água destilada

Recapitulando, as quantidades necessárias são:
Óleo usado, 750g
Hidróxido de potássio, 159g
Água destilada, 285g

NORMAS DE SEGURANÇA
EVITAR USAR RECIPIENTES OU UTENSÍLIOS EM MADEIRA.
NUNCA UTILIZAR RECIPIENTES OU UTENSÍLIOS EM METAL A NÃO SER AÇO INOXIDÁVEL!
USAR LUVAS, MÁSCARA E ÓCULOS DE PROTECÇÃO DURANTE A PREPARAÇÃO E VENTILAR A SALA!
EM CASO DE ACIDENTES, PASSAR A ZONA ATINGIDA POR MUITA ÁGUA
APLICAR VINAGRE PARA NEUTRALIZAR O KOH SÓ NAS SUPERFÍCIES E UTENSÍLIOS!
NÃO USAR VINAGRE NA PELE!

PROCEDIMENTOS
Fase 1: Produzir o sabão
- Antes de tudo limpar e preparar a área de trabalho para ter todos os utensílios e ingredientes à mão.
- Colocar o equipamento de segurança.
- Pesar a gordura e reservar.
- Pesar a água e reservar.
- Pesar o KOH.



- Com muito cuidado pois a mistura liberta gazes irritantes, acrescentar de uma vez o KOH à água destilada
mexendo sempre até dissolução total deste.
- Juntar devagar e de uma vez a solução de KOH à gordura.
- Com a varinha mágica e sem provocar salpicos, bater durante alguns segundos até a mistura estar homogénea
e parar.
- Tapar e esperar algumas horas ou esperar até o dia seguinte.
Pausa
- Bater com a varinha mágica até a consistência estar cremosa, homogénea e brilhante (parecido com
maionese)
- Se misturar com a varinha mágica se tornar difícil continuar a mexer com um batedor de arame ou
espátula.
- Esperar meia hora e ver se não há separação de fases. Se sim, esperar umas horas e voltar a misturar.
O importante é que a consistência seja bem homogénea sem separação de fases.
- Tapar com um pano e deixar curar 15 dias num local ventilado e ao abrigo da luz.

Fase 2: Testar, diluir e aditivos
- Testar o sabão para confirmar se não está caustico diluindo uma colher de café de sabão potássico num copo
de água fervida. Deixar repousar meia hora.

O sabão está pronto se:
- A água está esbranquiçada e translúcida (quanto mais translúcido melhor).
O sabão ainda não está pronto se:
- A água está leitosa ao ponto de não se ver através.
Como resolver:
- Esperar mais 1 semana e voltar a testar.
- Aquecer o sabão durante 10 minutos (não deixar tostar!) misturar bem e esperar mais 1 semana.

- Diluir o sabão gel segundo as seguintes proporções:
1 volume de sabão gel concentrado para 3 volumes de água destilada
- Para aumentar a viscosidade do detergente diluído e torná-lo mais espesso basta juntar sal refinado
(evitar sal marinho) seguindo a seguinte proporção de 12ml de sal para cada litro de sabão gel concentrado
por diluir, procedendo da seguinte maneira:

- Numa panela, ferver a água com o sal, desligar o lume e juntar o sabão potássico, mexer devagar, tapar
e deixar arrefecer. 
- Aquecer novamente (não é preciso ferver) mexer devagar, tapar e deixar arrefecer (quanto maior for a
quantidade de sabão potássico a diluir mais vezes é necessário aquecer).

- Deixar arrefecer completamente e juntar o óleo essencial (10 gotas para cada litro de detergente diluído)
- Reaproveitar uma embalagem usada e guardar o detergente. Está pronto a usar!

CONSERVAÇÃO
O sabão gel concentrado pode se conservar vários anos, deve ser guardado num recipiente hermético, num
local fresco e ao abrigo da luz directa e calor.
O detergente diluído conserva-se até 1 ano.

UTILIZAÇÃO
O detergente líquido usa-se como qualquer detergente líquido convencional para lavar a loiça e a roupa
tanto a mão como a máquina. No entanto para garantir os mesmos resultados de limpeza que os
detergentes convencionais é preciso usar certos aditivos que complementam a acção do sabão potássico
enquanto detergente:



Roupa
Colocar no tambor
- Água calcária: Carbonato de sódio, 45ml
Colocar no respectivo compartimento
- Detergente líquido, 50 a 100ml
- Amaciador: Vinagre, 45ml

Loiça
Colocar no respectivo compartimento
- Detergente líquido, 50 a 100ml
- Abrilhantador: Vinagre

Detergente para o chão
Colocar numa embalagem plástica de 1L:
- Sabão potássico diluído, 150ml
- Água destilada, 850ml
- Óleo essencial, 1ml
Adaptado a todo tipo de chão.
Colocar uma tampa de detergente líquido num balde de água.
Usar com a esfregona.
Não é preciso enxaguar.

INGREDIENTES, ONDE COMPRAR
Água destilada: Hipermercados, Lojas de utilidades.
Carbonato de sódio e bicarbonato de sódio: Drogarias e Cooperativas agrícolas.
Hidróxido de potássio: Farmácias, Plena Natura (plena-natura.pt)
Óleos essenciais: Farmácias, ervanários, lojas de produtos naturais e bio, Plena Natura.


